
 ل بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع،المخلص ؛فأنت غير مخلص
بب مثثن شثثيئين: الول: اللخل.ص. والثثثاني: ككثث فصار العمل الصالح: ما تر

المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
 )) قثثال باللسثثان أو بثثالقلب؟وقال إنني مسسن المسسسلمينقال: (( 

ممثن العمثثل ععا، فإن قال قائل: قوله: (إني من المسلمين) هثثو  بهما جمي
ملن هثثذا القثثول ييع الصالح ل شك فما الفائدة من ذلك؟ قلنا: الفائدة أنه 
عرا تت بس يد ه مت كنه تج بمن يعمل صالحا لك ممن الناس  كن  بلفة؛ ل ول يبالي بالمخا
ملثثن ويقثثول ييع يه يعلن ذلك، أما هذا فثثإنه  ليس عند ه الشجاعة التي تجعل
ون ة كمثا تعلم ن المسثلمين. والجمل لل: إننثي م ببا يم بلسان المقال غير 
كن كن المراد بذلك المؤذن؛ ل كن)، ذكر بعض أهل العلم أ (إنني) مؤكدة بث(إ
المؤذن يدعو إلى الله يقول للناس: حي على الصلة حثثي علثثى الفل،ح،
ينهثثا مل عحا ولنثه يقثول: أشثثهد أن ل إلثه إل اللثثه يع لل صثال ولنه مؤمن عام
وأشهد أن محمد رسول الله وهذا معنثثى قثثوله: إننثثي مثثن المسثثلمين.
كن الية عامة تشمل المؤذن وغير المؤذن، الخطيب على لكن الصحيح أ
ممثثه تلم في حلقثثة تعلي يلخل في الية, المع كل ل؟ يد المنبر يدلخل في الية و
يكر كن بعض السلف يثثذ مكر، ولكن اعلم أ يذ مم مما  يلخل في ذلك، فالية أع يد
مريثثد التمثيثثل، مريد حصرها في هثثذا المعنثثى وإنمثثا ي صصا ل ي للية معنى لخا
ن كثثير أو وهذ ه مسألة قد تفوت على بعض الناس، دائما ننظثر فثي اب
يروا يصثث ملجثثزء المعنثثى فهثثم ل يريثثدون أن يق ابن جرير أنه قال فلن كذا 
يروا على بعض أفثثراد العثثام مص ممن أن يقت يم  بل العام على الخا.ص؛ لنهم أع

عل قال: بعض العلماء  عل، لكنهم يريدون ايش؟ التمثيل، مثال ذلك مث ((مث
ثم أورثنا الكتاب الذين اصسسطفينا مسسن عبادنسسا فمنهسسم ظسسالم

قثثال: الظثثالم ))لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
تلخر الصلة عن وقتهثثا، المقتصثثد الثثذي يصثثليها فثثي آلخثثر بؤ لنفسه الذي ي
تليها فثثي أول الثثوقت، طيثثب هثثذا ل الوقت، السابق بالخيرات الذي يصثث
مصثثيص للعثثام فنقثثول: أرادوا بثثذلك كنثثه حصثثر بثثل ل شثثك أنثثه تخ كك أ شثث

التمثيل 
يضل العمال لقوله:  نن((طيب من فوائد الية الكريمة: تفا سس  ومن أح

كن العمثال تتفاضثل باعتبثار))ا ًقول  و(أحسن) اسم تفضيل، ول شثك أ
ننثثس مج ننس وباعتبار النوع وباعتبار الهيئثثة ةثلةثثثة اعتبثثارات: باعتبثثار ال مج ال
وباعتبار النوع وباعتبار ايثش؟ الهيئثة والكيفيثة، طيثثب تتفاضثل باعتبثار
ممثثن الزكثثاة, الزكثثاة أفضثثل مثثن الصثثوم, بضثثل  عل الصلة أف الجنس: فمث



عضثثا ممثثن الحثثج، هثثذا باعتبثثار الجنثثس، ةثثثم هثثذا الجنثثس أي بضل  كصوم أف ال
عل ملها فصلة الظهر مث ممن وجه آلخر: واجب العبادة أفضل من نف تتفاضل 
له آلخثثر، ممثثن وجثث يه  كنثث يضل باعتبار الجنثثس لك أفضل من قيام الليل هذا تفا

كن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله:  ررب(دليل ذلك أ  وما تقسس
نته عليسسه  رب إلسسي ممسسا افترضسس بضثثل )،إلي عبدي بشسسيء أحسس تتفا

ممثثن مجد، الرواتب أفضل  به كت بلق ال يمط بضل من  متر أف مو نثل: ال نوع: م كن باعتبار ال
بت فاجعثثل النفل المطلق، هثثذا باعتبثثار ايثثش؟ باعتبثثار النثثوع، وإن شثثئ
بلها باعتبار الوجوب والندب من هذا النثثوع, طيثثب الثثثالث: باعتبثثار يض تفا
نن مئث مم بعثل ويط ول ومثا يف ا يق كبر م بد بش ع فيها النسثان ويتث لة يخ الهيئة صل
عل أيهمثثا مع قلثثب مث يلخشثثو مصثثر علثثى الثثواجب وبثثدون  بت لة ألخثثرى يق وصثثل
كن بن العمثثال تتفاضثل وأ ممن بثأ ينثؤ أفضل؟ الولثثى أفضثل، والمهثثم أننثا 
ممن تفاضل العمل بزم  ممن بعض، يبقى النظر هل يل مب إلى الله  بضها أح بع
ملثثف ويتفاضثثل قثثال عضثثا يخت يضل العامل؟ نعم، وعلى هذا فالعامثثل أي تفا

ببوا أصحابي؛ فوالذي نفسي(النبي صلى الله عليه وسلم:   ل تس
رد أحسسدهم ول نمسس ًبسسا مسسا بلسسغ  دد ذه سق أحدكم مثل أحسس بيده لو أنف

سفه  ملف. )نصي بت العمل واحد لكن العامل مخ
ومن فوائد اليثثة الكريمثثة فضثثيلة الثثدعوة إلثثى اللثثه عثثز وجثثل لقثثوله:

)). ممن دعا إلى الله ((
ومن فوائدها الشارة إلثى اللخل.ص فثثي الثثدعوة نألخثذها مثن قثثوله: ((

يظهثثم ))إلى الله  مع يرهم وي تك بذ لن الداعي ربما يدعو ويقثثوم للنثثاس ويثث
عقثثا يرهم مثثن الشثثر لكثثن يريثثد أن يكثثون مرمو تذ بحثث يي مثهم على الخير و يح وي
ممثثن عذا  مسه, فل بد إ كل دعا لنفسه؟ إلى نف بينهم هل هذا داعي إلى الله و
يم اللخل.ص مثثا لثثو أراد بالثثدعوة ملثث اللخل.ص، طيب لو قثثال قائثثل: هثثل يث
ممثثن أجثثل إصثثل،ح ملمثثه؛ لن أصثثل دعثثوته  نث ب،ح النثثاس؟ الجثثواب: ل ي إصل

الناس.
ومن فوائد الية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمث ع بيثن المريثن

 )).وعمل صالحااللخل.ص والمتابعة لقوله:(( 
ممثثن أيثثن نألخثثذ ه؟ مثثن قثثوله: (( ومن فوائد الية الكريمة وجوب العلثثم 

سل صالحا  مم يموافثثق للشثثرع أووع كن العمثثل  مر ف أ )) لنه ل يمكن أن تع
يجثثوب يو مضح فيكون فثثي اليثثة دليثثل علثثى  كل بالعلم وهذا وا غير موافق إ
بمه بالشثثرع بل يل الصالح من الواجبات فلبد أن تع بم كنه إذا كان الع العلم؛ ل

وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.



كنه ينبغي للمسلم أن يكثثون عزيثثزا بثثدينه وأن ومن فوائد الية الكريمة أ
يعلن به وأن يقول إننثثي مثن المسثثلمين وأل يسثثتحي إذا قيثثل لثثه: أنثثه

)).إنني من المسلمين  وقال(( مسلم لقوله: 
منب التزكية الذاتية لنه قثثال:(( ومن فوائد الية الكريمة الشارة إلى تج

مزمن المسلمين  بتثث )) ولم يقل: وقال إنني مسلم لن النسثثان قثثد يع
بخر أكثر مما يكون ذلثثك فيمثثا لثثو قثثال: إننثثي مثثن بقوله إني مسلم ويف

المسلمين.
بؤالخاة بيثثن المسثثلمين لقثثوله: ومن فوائد الية الكريمة الشارة إلى الم

مر ق عنهممن المسلمين((  بت  )) إشارة إلى أنني كواحد من هؤلء ل أف
وأنه انتهى الوقت طيب 

 ...: الطالب
يب العلثثم أو الشثثتغالالشيخ مرد علينا كثير هل أفضثثل طلثث : هذا سؤال ي

عل إنه يمكن الجمثث ع بيثثن هثثذا كو كرم؛ أ يمح كنه سؤال غير  بالدعوة؟ والواق ع أ
كن الداعية ليس يشغل وقته من صلة الفجثثر إلثثى مثثا بلم أ وهذا ونحن نع
عدا, هل أحد من الدعاة يفعل هكثثذا؟ أبثثدا؛ بعد صلة العشاء وهو يدعو أب
يدعو نصف ساعة هنا ونصثثف سثثاعة هنثثاك وأمثثا يبقثثى ل يسثثكت مثثن
كذر بعثث بتثثرات فل يت صلة الفجر إلى أن يصلي العشاء ل يمكن، ل بد مثثن ف
الجمثث ع بيثثن الثثدعوة إلثثى اللثثه وطلثثب العلثثم؛ يطلثثب العلثثم سثثاعة أو
عيثثا أنثثه ل عل فل منافثثاة هثثذ ه واحثثدة، ةثان ساعتين ةثم يدعو نصف ساعة مث
يمكن الدعوة إلى الله بل علم والدعوة إلثى اللثه عثن جهثل قثد يكثون
بثر من عثثدم الثثدعوة, كثثثير مثثن الثثدعاة يكثثون عنثثد ه كضرر أك فيها من ال
عء ترم الحلل أو يوجب ما ليثثس بثثواجب بنثثا يد ه يح غيرة ومحبة للخير فتج
نيرة، ولو كان ذا علم لحصل له الثبثثات، ول يخفثثى بغ على ما عند ه من ال
عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبيثثة مثثاذا فعثثل؟
كل يحثث صار يعارض الصلح ويأتي للرسول عليه الصلة والسثثلم يريثثد أن ي
كيثثن بثثه الحثثق، فل يمكثثن أن بب كثبات كثبات أبي بكثثر ت عقدة الصلح لكن ال
لة يدعو إلى الله بل علم، هذا إذا أردنثثا العلثثم بمثثا يثثدعو إليثثه يكون داعي
عرا بالعلوم ل, تح بب بمن كان مت ولسنا نريد أنه ل يمكن أن يدعو إلى الله إل 

بصح قول الرسول:  ) أفهمثثت؟ بلغوا عني ولو آيسسة (لو قلنا هكذا ما 
عذا الجواب من وجهين: الوجه الول أنه ل منافاة بيثثن العلثثم والثثدعوة, إ
لم بمثثا يثثدعو إليثثه، طيثثب بقثثي مكن الثثدعوة إل بعلثث يتم الوجه الثاني أنه ل 
كصثثة بت علينا: وسائل الدعوة وسائل الدعوة كثيرة يعني ليس الثثدعوة مخ



بأن يقوم النسان يتكلم؛ الدعوة تكون بالقول وتكثثون بالكتابثثة وتكثثون
كنك تنظر مثثاذا يصثثن ع وتفعثثل يق منه تجد أ مث بنفس الفعل، النسان الذي ت
مثله هذا دعثثوة هثثذا نثوع مثثن الثثدعوة، بثثل قثثد تكثثون الثثدعوة بالفعثثل

عرا من الدعوة باللسان واضح؟ والعمل أقوى تأةثي
 الثثدعوة لسثثيما الثثدعوة..: شيخ بارك الله فيكم طالب العلثثم الطالب

 فثاتته..فثي الحثارات لن شثيخ! يوجثد فثي الحثارات منكثرات كثثيرة 
 فإن جلس يعني يمشي إليهم ضاع وقته، وبعضهم يعني يظنثثه..الصلة 

 وهثثو فيهثثم،..موجثثود ويقثث ع النسثثان فثثي حثثرج إمثثا أن يثثتركهم أو
 إذا غلثثب علثى .. فهل يعثثذر النسثان... يعني الوقت قليل  ..والنسان

ببثثل تنه أن هذا الشخص اللي ضعيف السثثتجابة وكثثذلك ضثثعيف أن يق ظ
معه؟ ... منه ويجد في وقت 

: هذ ه في الواق ع موعظة أو أمر، الدعوة تكون بصفة عامثثة، أمثثاالشيخ
أن تذهب إلى فلن وتنصحه فهثذا فثي الحقيقثة موعظثة وإذا كثان لثك
ه أحثوال ل يجثب علثى ا تعثر ف ل سلطة فهثو أمثر بمعثرو ف وهثذا كم
ممن أجل أن يذهب إلى الناس ممه في دينه ودنيا ه  يه بي النسان أن يترك ما 

برهم أو يعظ هذا ليس بواجب يم برع أبوابهم ليأ يق
.. من رأى منكم  ..:الطالب
يبوا رؤيثثة المنكثثر وهثثذاالشيخ كل بط : نعم (من رأى) لكن الرسول ما قال ت

بظثثه فثي السثو ق فثي المسثثجد، ولهثثذا نجثد مع تلي يمكن أن أ بص يي الذي ل 
يمرهم يظهثثم أو يثثأ يلون أن يقثثرع عليهثثم البثثاب أحثثد يع مق نث بت الناس الن يس

تد الفعل. بر كمى ب بس يي ممن ذلك ما  وربما حصل 
 يخثثرج مثثنإنه: شيخ كيف نجم ع بين هذا وبين حديث الرسول: الطالب

عرا قط؟ النار أناس لم يعملوا لخي
: نعم, والعقيدة؟الشيخ

تحدينالطالب بو يم : عندهم عقيدة 
بلثثت عليثثهالشيخ كز بن مرك، لكن هثثل هثثذا ت يت تذب ما  يع تذب الن  يع :  لكن هذا 

بدة إيمانيثثة الملئكة؟ ما تنزلت، ةثم لبد أن يكون عند هثثذا النسثثان عقيثث
يرجون من النار بعقيدتهم نعم عضا يخ وإل لقلنا النصارى أي

ملًحا: ((القارئ سصسسا سل  ممسس سع سو مه  رل سلى ال مإ سعا  سد نن  رم مم نوًل  سق نن  سس نح سأ نن  سم سو  
نة سئ يي رسسس سول ال نة  سن سسسس سح نل موي ا ست نس ست سول  سن *  ممي مل نس نم نل سن ا مم مني  رن مإ سل  سقا سو
نه رن سأ سكسس ةة  سو سدا سعسس نه  سنسس ني سب سو سك  سنسس ني سب مذي  رلسس سذا ا مإ سفسس نن  سس نح سأ سي  مه متي  رل مبا نع  سف ند ا
نذو رل  مإ سهسسا  رقا سل ني سمسسا  سو نروا  سب سصسس سن  مذي رل رل ا مإ سها  رقا سل ني سما  سو ةم *  ممي سح يي  مل سو



دم  مظي سع ظظ  ].35-33)[فصلت:)سح
((: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: الشيخ

ممل صالحا  رمن دعا إلى الله وع مم سمن أحسن قوًل  ) مثثا الثثذي)و
عل)؟ بصب (قو ن

: التمييزالطالب
بد الله؟ إذا جاءالشيخ : تمييز, فهل هناك قاعدة في مثل هذا السيا ق عبي

عبا علثثى التمييثثز، نعثثم طيثثب مضثثيل صثثار منصثثو تيثثن لسثثم التف بب يم اسثثم 
بمثثن بنثثى التحثثدي، طيثثب  برب مع يمشثث الستفهام هنا بمعنثثى النفثثي وهثثو 

المراد بهذا (من أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا)؟
عء بالكلمثثة أو العمثثالالطالب بمن قام بالدعوة الى الله سثثوا : يورد كل 

أو بالقول
مضهم أنه مؤذن؟الشيخ نكر بع مذ بمن دعا،  : يعني عام كل 

مذكر بعض أنواع العمومالطالب : هذا من باب 
: فيكون مراد ه؟الشيخ

ييراد منه التخصيصالطالب : بعض أنواع العام ول 
: لكن مراد ه ايش؟الشيخ

: التمثيلالطالب
: التمثيل بارك اللثثه فيثثك  طيثثب أظثثن مثثا ألخثثذنا إل آيثثة؟ ألخثثذناالشيخ

فوائدها؟ 
) ") ول تستوي الحسسسنة ول السسسيئة ((قال الله تبثثارك وتعثثالى: 

بضهما فو ق بعثثض كن بع (ول تستوي الحسنة ول السيئة) في جزئياتهما؛ ل
كن المعنى: ل كسرها المؤلف بأ " قوله: (ول تستوي الحسنة ول السيئة) ف
يضها م ع بعثثض، وعلثثى يضها م ع بعض ول السيئات بع تستوي الحسنات بع
هذا التفسير تكون (ل) غير زائدة؛ تكون أصثثلية، ويكثثون المثثراد باليثثة:
لر ل إشكال فيه نم انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات وهذا أ
بضثثل مثثن بعثثض وأوكثثد مثثن كن الحسنات بعضها أحسثثن مثثن بعثثض وأف أ
عرا كن هناك تفسثثي ند، لك بش نسوأ من بعض وأ بعض، وكذلك السيئات بعضها أ
كن الحسنات والسيئات ل تتساوى بدليل قثثوله: (( كن المعنى أ آلخر وهو: أ

عء علثثى ذلثثك تكثثون (ل)ادفع بالتي هي أحسسن  )) إلثثى آلخثثر ه وبنثثا
عة للتوكيد كما هي في قثثوله تعثثالى:   غير المغضسسوب عليهسسم((زائد

لة للتوكيثثد ولهثثذا لثثو قلثثت فثثي غيثثر)ول الضالين  ) فإن (ل) هنا زائثثد
القرآن العزيز لو قلت: غير المغضوب عليهم والضالين لستقام الكلم،



كجح المعنى الول وهثثو فإذا قال قائل: هل هناك ترجيح؟ قلنا: المؤلف ر
بجح الثاني لنثثه يضهم ر كن الحسنات ل تتساوى والسيئات ل تتساوى، وبع أ

 )) إلثثى آلخثثر ه، ولثثو قيثثلفإذا السسذي بينسسك وبينسسه عسسداوةقثثال: (( 
ععا لم يكن هناك بثثأس؛ وذلثثك لن اليثثة إذا كثثانت تحتمثثل بالمعنيين جمي
ععثثا هثثذ ه بمثثل عليهمثثا جمي يتح بنافيثثان فإنهثثا  بنيين على السواء وهما ل يت مع
ير ه و(السثثيئة) مثثا القاعدة في أصول التفسير، (الحسنة) ما يحسثثن ذكثث

ير ه هذا التفسثثير العثثام للحسثثنة وللسثثيئة. قثثال:" ((   ))ادفعيسوء ذك
مر ههي أحسسسن  )) أي بالخصلة التي (( بالتيالسيئة ((  )) " إلثثى آلخثث

كن معنثثى كن كلم المؤلف في (ادف ع بالتي هي أحسن) يقتضي أ الغريب أ
بلها: ل تستوي الحسثثنة مثث ع السثثيئة، " ((   )) السثثيئة ((ادفعالجملة قب

كنهي أحسن  )) أي بالخصلة التي (( بالتي )) " أفادنثثا رحمثثه اللثثه أ
بسثثن؛ أحسثثن لة لموصو ف محذو ف أي: بالخصلة التي هي أح (التي) صف
يحسثثن فكيثف من أين؟ من السيئة، فإذا قال قائل: السثثيئة ليثس فيهثثا 
كن اسم التفضيل قد يثثأتي وليثثس فثثي ممن السيئة؟ قلنا: إ يقول: أحسن 

 أصحاب الجنسة((الطر ف اللخثثر منثثه شثثيء كمثثا فثثي قثثوله تعثثالى: 
ررا وأحسن مقيًل  ةر مستق كن أصثثحاب النثثار ليثثس)يومئذ خي ) مثث ع أ

كنه لما كثثان ملهم لخير، ويكون معنى الية أ ترهم لخير ول في مقي بق في مست
بر ه اللثثه أن ي ع السيئة بالتي هي أحسثثن أمثث بف كن النسان ل يد ممن المعتاد أ
يمدافعثثة السثثيئة تكثثون علثثى ةثلةثثثة يدف ع بالتي هثثي أحسثثن؛ وذلثثك لن 
بف ع مئز، والثانيثثة: أن يثثد عة بمثلها وهذا جا بف ع سيئ وجو ه: الوجه الول: أن يد
عضا جائز وهثثو أعلثثى بسن منها وهذا أي لء أح السيئة بحسنة لكن هناك شي
بسثثن مثثا بف ع السيئة بالتي هي أحسثثن يعنثثي بأح من الول، الثالث: أن يد
بضل وأطيب وهو الذي أمر اللثثه بثثه، فصثثارت مقابلثثة يعها به وهذا أف بف يد

ةةالسيئة على ةثلةثة وجو ه: الول السيئة بمثلها ((  دة سسسيئ نء سسسيئ وجسسزا
نلها  برها أحسن, الثالث: بالتي هي أحسثثن،مث ))، الثانية: بحسنة لكن غي

عضثثا نله بحسثثنة أي مب نله بإسثثاءة ول تقثثا مب يعني إذا أساء إليك إنسثثان فل تقثثا
عل: " كالغضثثب بالصثثبر والجهثثل تث نله بما هو أحسن، يقول المؤلثثف مم مب قا
مضثثب بالحلم والساءة بالعفو " هذ ه أمثلة: (الغضب بالصبر) يعنثثي إذا غ
كمثثل، (الجهثل بثالحلم) إذا جهثل عليثثك إنسثان مبر وتح عليك إنسان فاصث
مبل الحلثثم أو ييقا نلم, فإذا قال إنسان: الجهل هل هو  مح نله بال مب بالساءة فقا
ببثثل بثثالعلم، وأمثثا ييقا نلم؟ قلنا: أما الجهل الذي هو عدم العلم ف مع مبل ال يقا
نلثثم بمعنثثى أن يكثثون النسثثان ذا عثثدوان علثثى مح مد ال مض الجهل الذي هو 



ببل بالحلم، قال الشاعر العربي: ييقا الغير فهذا 
مهلين            مل الجا نه ب ق ج بل فو به لد علينا        فنج بح أل ل يجهلن أ

يف عنثثه، وقثثد سثثبق نع وكذلك الساءة بالعفو إذا أسثثاء إليثثك إنسثثان فثثا
بدب إليه إذا كان فيه إصل،ح؛ لقوله يين بو إنما  كن العف عرا أ نكرا بت ير ه  تر بك عرا ون مرا

نره على الله تعالى: ((  )).فمن عفا وأصلح فأج
يي حميسسم (( مل رنه و ) (فثثإذا) (إذا)) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأ

نتثك هثذ ه بأ بج بسثن فا التي هثي أح بت ب نعث فجائية والفاء عاطفة أي: فإذا دف
كنه بر كثثأ ملب عداوة الشخص الثثذي أسثثاء إليثثك فيصثثي بق نن الحالة وهي: أن ت
كمثثل كثثون الجثثواب بثثث(إذا) عبثثا، واضثثح؟ وتأ عقا قري يي حميثثم يعنثثي صثثدي ول
عرا؛ مته إلى ولية حميمثثة ل يتثثألخر كثثثي بب عداو كن انقل بن لك أ كي بب بت الفجائية لي

كيثثة،  مر كن (إذا) الفجائيثثة تثثدل علثثى الفو  فإذا السسذي بينسسك وبينسسه((ل
بر اللثثه عثثز وجثثل)عداوة كأنه ولي حميم  مبر بذلك غيثث ) لو كان المخ

عمثثا بهثثذ ه السثثرعة؟ عقا حمي ملب العدو صثثدي كدد وكيف ينق بر لكان النسان يت
عل، ممثثن اللثثه قي بمن أصثثد ق  كن الذي ألخبر بذلك هو الله عز وجل و نقول: إ
معه يب بني آدم بين أصبعين من أصاب كن الذي ألخبر بذلك هو الذي قلو ةثم إ
بب بلثث وو انق يد بعثث معد هذا المور بيد اللثثه وكثثم مثثن  نب تلبها حيث يشاء، ل تست يق

صوا،  يد بب عثث بلثث لق انق عقا وصدي  فإذا السسذي بينسسك وبينسسه عسسداوة" ((صدي
) أي فيصثثير عثثدوك كالصثثديق القريثثب بمحبتثثه إذا)كأنه ولي حميم 

ل ف لمعنثثى التشثثبيه فعلت ذلك، فث(الذي) مبتدأ و(كأنه) الخبر و(إذا) ظر
ببهثثا المؤلثثف يقثثول:) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه (("  بر ) أع

(الذي) مبتدأ و(بينك وبينه عداوة) هذا صفة الموصثو ف، و(كثأنه) الخثبر
لخبر ايش؟ لخبر المبتدأ (الذي), و(إذا) ظر ف لمعنثثى التشثثبيه (إذا) فثثي
كن التشثثبيه قوله: (فإذا الذي) ظر ف لمعنى التشبيه الذي هثثو (كثثأنه)؛ ل
كلق به الظر ف، هذا ما ذهب إليه بع كح أن يت بص لن معنى الفعل فلذلك  كم بض يم

كلق  بع يفجائية ل تحتاج إلى مت كن (إذا)  المؤلف بالنسبة لث(إذا) والصحيح أ
بتى الخصثثلة الثثتي هثثيوما يلقاهايقثثول رحمثثه اللثثه: " ((  ييثثؤ  )) أي 

 )) ةثثثواب ((إل الذين صسبروا ومسسا يلقاهسسا إل ذو حسظأحسثثن (( 
 )) " نعثثم (ومثثا يلقاهثثا) قثثال المؤلثثف رحمثثه اللثثه: " أي يثثؤتىعظيم

لد يل أح بنى متقارب يعني: ل ينا يق لها والمع كف بو يي الخصلة " وقيل: معناها ل 
بفاع بثثالتي هثثي أحسثثن إل الثثذين صثثبروا، هثثذ ه تد هذ ه الخصثثلة وهثثي الثث

يقه ايش؟ النفي والةثبات: ((  نصر طري  الثثذينإل يلقاها وماالجملة فيها ح
 )) أي حبسثثثوا أنفسثثثهمإل السسذين صسسبرواصثثثبروا ))، وقثثثوله: (( 



كن نذ أ مديد إ كن هثثذا المثثر شثث ممثثل هثثذا المثثر وذلثثك ل بح وأجبروهثثا علثثى ت
التي هثي بفث ع ب بسثاء إليهثا ولكثن يقثال: اد مب النتقام ممثن أ مح يت بس  النفو

 )) كثثل إنسثثانوما يلقاهسسا إل السسذين صسسبرواأحسن، لهذا قال: (( 
سو ف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذ ه الطريق وهثثي: الثثدفاع بثثالتي
بنى الله تعلثثى علثثى الصثثابرين عء ومشقة فأةث هي أحسن ل بد أن يجد عنا
مطيثثل الشثثر،ح فيثثه لنهثثم قثثالوا: إنثثه ين على ذلك، الصبر ل يحتاج إلى أن 
عرا عثثن معصثثيته، عرا علثثى طاعثثة اللثثه، وصثثب يكون ةثلةثة أنواع: يكون صب

عرا علثثى أقثثدار ه، نعثثم، ((  وما يلقاهسسا إل السسذين صسسبروا ومساوصب
 )) قثثال: " ةثثثواب " (ذو حثثظ) أي ةثثثواب "يلقاها إل ذو حظ عظيم

لب عظيم نظ هو النصيب أي: ما يلقاها إل ذو نصي والصواب أن يقال: الح
كرزانثثة وغيثثر ذلثثك، ليس من الثواب فحسب بل من الثواب واللخل ق وال
تي شيء؟ من الثواب واللخل ق والرزانة ممن أ لب عظيم  بمن له نصي يعني: 

ييقتصر في ذلثثك علثثى الثثثواب، ((  تني وغير ذلك فل ينبغي أن  بأ كت وماوال
 )) يلقاها إل ذو حظ عظيم

ممن غير بنثثي ب ع العدو  نف بر د ممن بني آدم ذك ب ع العدو  نف بر الله تعالى د بك كما ذ بل و
ةغ فاسسستعذ بسسالله ((آدم فقال:  )) وإما ينزغنك من الشيطان نز

مر بني آدم لم يقل: ادف ع بثثالتي هثثي أحسثثن يمدافعة العدو من غي شو ف 
بف ع الشيطان إل بثثاللجوء إلثثى ند نأ إلى الله لنك لن تستطي ع أن ت بج قال: ال
بلثثه يت بقثثه وتق كن الشثثيطان ليثثس أمامثثك حثثتى تلثثوي عن الله عز وجثثل إذ أ

يعه إل الله ولهذا قال: ((  بف كنه ل يد  ))وإما ينزغنك من الشيطانولك
بة العدو من بنثثي بع بف يمدا كما ذكر  بل كنه  بلها أ فالمناسبة بين هذ ه الية والتي قب

ممن غير بني آدم فقال:  بة العدو  بع بف بدا  وإمسسا ينزغنسسك مسسن((آدم ذكر م
يم نثثون (إن))الشيطان نزغ فاستعذ بالله  )  قال: (إما) " فيه إدغثثا

الشرطية فثثي (مثثا) الزائثثدة "، (إمثثا) أصثثلها (وإن ينزغنثثك) لكثثن (مثثا)
بزاد كثيرا في أدوات الشرط كقوله هنا: (وإما ينزغنك) وكقثثوله يت الزائدة 

نعو فله السماء الحسنىتعالى:((  ريا ما تد  ))إما ينزغنك ))، (( أ
نغثثك " ((   )) أي:مسسن الشسسيطان نسسزغ فاسسستعذ بسساللهيعنثثي إن ينز

مر ف ((  مرها من الخير صا يفك عن الخصلة وغي  )) "فاسسستعذ بسساللهيصر
يصر هذ ه الية علثثى نق بي نرنا إلى تفسير ه وجدنا ه  المؤلف رحمه الله إذا نظ
بفنا الشيطان عن المدافعة بثثالتي هثثي أحسثثن بر لء معين وهي إن ص شي
كن الية عامة ولهثثذا قثثال: معذ بالله، والصواب لخل ف ذلك الصواب أ فاست
لغ) نكثثرة فثثي سثثيا ق نزغ) (نثثز ممن الشيطان نثث كنك ( بب مصي يي كنك) أي  بغ بز (إما ين



ايش ال؟خ؟
: النفيالطالب
) نكثثرة) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ((: لخطأ اقرأ الية الشيخ

في سيا ق؟
: نكرة في سيا ق الشرطالطالب
لء كان في المدافعثثة بثثالتيالشيخ كمة سوا : في سيا ق الشرط فتكون عا

نذ بثالله مع ممثن الشثيطان فاسثت لغ  نز ببك نث هي أحسن أو غير ذلك كلما أصثا
بكا إليثثه بمثثر النثثبي صثثلى اللثثه عليثثه وعلثثى آلثثه وسثثلم الثثذي شثث ولهذا أ

معيذ بالله قال: (  بر ه بايش؟ أن يست نفل عسسنالوسوسة في الصلة أم يت
ًثا ويستعيذ بالله مره ثل بغثثك مثثن الشثثيطانيسا  )، المهم أنه متى نز

كن مر ف أ بعه الله عثز وجثل، لكثن كيثف أعث بمن يستطي ع دف نأ إلى  بج نزغ فال
عدا؟ ((  الشسسيطان يعسسدكم الفقسسر ويسسأمركمالشثثيطان نثثزغ أحثث

نمبالفحشاء  بل معك أن تفعل معصثثية فثثاع بي في رو مق يأل نيت أنه  بأ )) كلما ر
لغ معك أنك تترك طاعة فهذا نثثز مقي في رو يأل لغ من الشيطان، كلما  نز كنه ن أ
مسثثه مح عسثثا ي عئا محسو نذ بالله؛ لن الشيطان ليثثس شثثي مع من الشيطان است

مقي فثثي القلثثب، ((  ييل بر ف بما  ييع يعه لكن  معذالنسان فيرا ه ويسم فاسسست
)) أي اعتصم به قال المؤلف: " جثثواب الشثثرط، وجثثواب المثثربالله 

عل كن قثثائ نذ) يعنثثي كثثأ مع نعه عنثثك " نعثثم أيثثن المثثر؟ (اسثثت بف محذو ف أي يد
كن اللثثه يه اللثثه عنثثك ل بع نذت فما النتيجة؟ النتيجة أن يدف بع يقول: وإذا است
نرك بالستعاذة به -والستعاذة كما تعرفون هي السثثتجارة تعالى لم يأم

نعه عنك. بف ند نذ بالله ي مع مما يسوء- است
كنه هو السمي ع )) للقول ((   )) بالفعل " هذ ه الجملثثة تعليليثثةالعليم(( إ

كنثثه بعك، وإ مم بت منثثه بثثالله سثث نذ نذ بالله) يعني: فإنك إذا استع مع لقوله: (است
ل ع لقولثثك نزغ فهو سثثمي بغك منه ن م ع هذا الشيطان الذي نز نف لم بكيفية د ملي ع

لم بما يدف ع به عنك هذا الشيطان.  بت به علي نذ بع إذا است
في الية فوائد منهثثا: انتفثثاء تسثثاوي الحسثثنات بعضثثها ببعثثض، وانتفثثاء
كن الحسثثنات مضها ببعض، فيترتب على ذلثثك فائثثدة: أ تساوي السيئات بع
ممن الحسنات مثثا هثثو أصثثول فثثي السثثلم تتفاوت والسيئات تتفاوت، ف
كالصول الخمسة، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو فرائض ومنثثه مثثا
مرج عن الملة وما هثثو شثثرك نخ نرك م مش كرمات ما هو  هو نوافل. في المح
دون ذلك، وكذلك يقال في الكفر، ومنه ما هو فسو ق ومنه ما هثثو دون
كن الحسنات ل تتسثثاوى والسثثيئات كن المراد ايش؟ أ ذلك، هذا إذا قلنا: إ



ل تتساوى، أما إذا قلنثثا: ل تسثثتوي الحسثثنة ول السثثيئة أي أن الحسثثنة
نث على فعل الحسنات فثثي مقابثثل بح ييفيد ال والسيئة ل يتساوان [كذا] ف
كن الحسنة ل تساوي السيئة؛ لن هثثذا بلم أ ييع السيئات، وليس الفائدة أن 
كن هثثذا متثثه أن يثثأتي بمثثثل ذلثثك؛ ل أمر معلوم ول يمكن في القرآن ببلغ
ببثثل يتقا بتنا، لكن المراد الحثثث علثثى أن  يء فوقنا والرض تح كقولك السما

السيئة بحسنة.
بدافعة السيئات ال؟خ؟ ومن فوائد الية الكريمة الرشاد إلى م

: ادف عالطالب
)) معثثك كتثثاب؟ ل ل لخثثذادفع : من أين تؤلخثثذ؟ مثثن قثثوله: (( الشيخ

مب ع ل يستولي عليك الوسواس طيثثب يؤلخثثذ مثثن قثثوله: (( المصحف وتا
 )).ادفع بالتي عليك التي هي أحسن

بدافعثثة ومن فوائد اليثثة الكريمثثة: الحثثث علثثى أعلثثى المقامثثات فثثي م
يتؤلخذ من قثثوله: ((  بسثثن بثثلأحسنالسيئات  بح  )) ولثثم يقثثل: ادفثث ع بال

 )).بالتي هي أحسنقال: (( 
يب القلوب فقد يكون العثثدو تل بق يم كن الله تعالى  ومن فوائد الية الكريمة أ

صوا لقوله:  يد عقا والصديق ع ).) فإذا الذي بينك وبينه عداوة ((صدي
يذك العزة بالةثم فتقول: ل يمكثثن أن يلخ كنك ل تأ ومن فوائد الية الكريمة أ
بت نذ تقثثي نقثثول: إذ ألخثث بلخذ بح بء إلي ول بد أن آ أسكت أمام هذا الذي أسا
لق أفضثثل وأكمثثل وهثثو المدافعثثة بثثالتي هثثي يل يلخ بحقك فذلك لكن هناك 

أحسن.
لة علثثى كق بسثثن شثثا بة بثثالتي هثثي أح كن المدافعثث ومن فوائد الية الكريمثثة أ

مبر. )) وما يلقاها إل الذين صبرواالنفس لقوله: (( نص  ولكن ا
بك هثثذ ه الطريثثق وهثثي مدافعثثة بل بمثثن سثث كن  ومن فوائد اليثثة الكريمثثة: أ
ممثثن اللخل ق والثثثواب لب عظيثثم  كنه ذو نصثثي السثثيئة بمثثا هثثو أحسثثن فثثإ

مرجولة والشهامة وغير ذلك لقوله: ((  ومسسا يلقاهسسا إل ذووالرزانة وال
 )).حظ عظيم

يه مكنثث بأ النسان عند الخو ف ممثثا ل يم بج نل كن م ممن فوائد الية التي بعدها أ و
مله:  يعه هو الله عز وجل لقو نز ع((دف سنسس رنك من الشسسيطان  سغ  وإما ينز

.))فاستعذ بالله 
ممثثن نزغثثات نسثثت بشثثيء  بس نح كنثثك كلمثثا أ ومثثن فوائثثد اليثثة الكريمثثة أ
بجثثأ إلثى نل يذور فعليثك أن ت لن بالمأمور أو ارتكثثاب لمحثث يو بها الشيطان من ت
عة فثثي غيثثر هثثذي يروع يد الستعاذة مشثث مج الله عز وجل، فإن قال قائل: ن



عل، مشثثروعة عنثثد دلخثثول الخلء الحال: مشروعة عند قراءة القثثرآن مث
كن الشثيطان بتها عنثد تلوة القثرآن ل كي مع كن مشثرو فما الجواب؟ الجواب أ
نكر كد ه عما فيثثه مثثن الثثذ يص مة القرآن أن ي كلط على النسان حين قراء بس بت ي
مزم بتثث من النسثثان يل مر ه عثثن الخشثثوع فيثثه عثثن كثثو مب ند ه عن تثثد يص الحكيم ي
مر.ص علثثى كن الشثثيطان يحثث مر ه، المهثثم أ تد ق بألخبثثا بصثث يي بأوامر ه ونثثواهيه و
بمر بالسثثتعاذة بثثالله مثثن نؤ ييثث بسثثب أن  النسان إذا أراد قراءة القرآن فنا
مطن مثثن؟ كن الخلء مثثو الشيطان الرجيم، وكثثذلك عنثثد دلخثثول الخلء؛ ل
بيثثب ببثثث المثثاكن والملئكثثة فثثي أط الشياطين؛ الشياطين تكون في ألخ
الماكن ولهذا تكون المساجد بيوت الملئكثثة وكثثانت المراحيثثض بيثثوت

الشياطين.
بطة علثثى ابثثن آدم يسثثل كن له  ومن فوائد الية الكريمة إةثبات الشيطان وأ

وهثثو كثثذلك واللثثه) )من الشيطان نزغ فاسسستعذ بسسالله ( لقوله: (
كيثثد المثثؤمنين بالملئكثثة كلط الشيطان على بني آدم وأ سبحانه وتعالى س
ير نمثث مد ه وهثثو أ بضثثا يي عرا آلخثثر  بمر بالفحشاء فإن هناك أمثث كن الشيطان إذا أ فإ

بلك. بم الث
بعاذ إل بالله فثثي قثثوله: ( ييست فاستعذ( ومن فوائد الية الكريمة أنه ل 

كنه ل استعاذة منثثه إلبالله مدر عليه إل الله فإ كيد بما ل يق بق كن هذا م  )) لك
كن النسثثان عل لثثو أ ل ق غيثثر قثثادر فمث عضا ل استعاذة لمخلو بالله، وكذلك أي
بدك، لكثن لثو مفيث يي كن الميت ل يمكثثن أن  عكا؛ ل نر استعاذ بميت لكان هذا ش
بس بذلك؛ لن النبي صثثلى اللثثه عليثثه مدر عليه فل بأ وي فيما يق بح بذ ب استعا

نذ به (: وسلم قال نع سي ًذا فل سعا سم سمن وجد   فالستعاذة بالمخلو ق فيمثثا) 
مدر عليه كالستعانة به فيما يقدر عليه وكالستغاةثة به فيما يقدر عليه. يق
ممثثن كنهمثثا  ومن فوائد الية الكريمة إةثبات (السثثمي ع العليثثم) للثثه يعنثثي أ

ببق أنه ل  ين بالسثثم إل بثلةثثثة أمثثور إن..أسماء الله عز وجل وس  اليمثثا
مبثثت نث يت بعثثدي، السثثمي ع؟ متعثثدي ف بت يم تديا وبثثأمرين إن كثثان غيثثر  بعثث كثثان مت
عرا، وكذلك يقال في العليم بم ع أةث بنه يس ب ع صفة، وكو نم كس عما، وال السمي ع اس
كلثثق بع كن مت وقول المؤلف رحمه الله: " (السمي ع) للقول " هذا صثثحيح؛ ل
لم بالفعل كن الله علي بظر؛ ل السم ع هي القوال، " (العليم) بالفعل " فيه ن

نول؛  لم بالقول عليم بما ليس بفعل ول ق نقنا النسسسان((علي  ولقد خل
مو س به نفسه  نس سو نت سلم ما  نع نك أنثثه)ون بشثث ير ه علثثى الفعثثل ل  نصثث بق ) ف

تل شيء من القوال والفعال والرادات مصر فيقال: الصواب العليم بك قا
والحاضر والمستقبل والماضي.



نين فثثي المعنثثى وإن كثثان بب مر نكر المتقا مذ ومن فوائد اليتين بلغة القرآن ب
بر فثثي اليثثة الولثثى بكثث كنثثه ذ نجثثه ذلثثك: أ يث الحقيقثثة و ممن حيثث نر ق  بنهما ف بي
بعه بالتي هي أحسثثن، بف يمسيء من النس بأن تد بلة من؟ معاملة الث بم معا
ممن غير النس مسيء  يم بمن؟ الث بلة  بكر في الثانية معام يمك الله } وذ {يرح

وهو الشيطان 
نل والنهار والشمس والقمسسر((ةثم قال عز وجل:   ومن آياته اللي

مت الله عز وجل، واليثثة فثثي اللغثثة: العلمثثة، وهثثي) ممن آياته) أي آيا ) (
كوته يقثث مة اللثثه عثثز وجثثل و بر يقثثد عة علثثى  بالنسبة ليات اللثثه مثثا كثثان علمثث
ممه ورحمتثثه وغيثثر ذلثثك، فقثثوله: (مثثن آيثثاته) الدالثثة علثثى وحكمته وعل
مل عليثثه هثثذا يد ممه وحكمته ورحمتثثه وغيثثر ذلثثك ممثثا يثث ايش؟ قدرته وعل
مئه الليل والنهار، (من آياته الليل والنهار) (الليل) بظلمه و(النهثثار) بضثثيا
عقثثا يقثثول اللثثه عثثز بل ذلك إطل بد يستطي ع أن يفع مت الله ل أح هذا من آيا

مم((وجل:  نو سي سلى  مإ ًدا  سم نر سس سل  ني رل نم ال نك ني سل سع نه  رل سل ال سع سج نن  مإ نم  نت ني سأ سر أ
س نل  نق  

سن  نعو سم نسسس ست سفل  سأ دء  سيا مضسس مب نم  نك متي نأ سيسس مه  رلسس نر ال نيسس سغ ةه  سلسس مإ نن  سمسس مة  سمسس سيا مق نل ))ا
بد يثثأتي بثثذلك 71[القصص: به ل أحثث نن((] الجثثواب: ل إلثث مإ نم  نتس ني سأ سر أ

س نل  نق  
نر نيسس سغ ةه  سل مإ نن  سم مة  سم سيا مق نل مم ا نو سي سلى  مإ ًدا  سم نر سس سر  سها رن نم ال نك ني سل سع نه  رل سل ال سع سج

سن  نرو مصسس نب نت سفل  سأ مه  مفيسس سن  ننو نك نسسس ست دل  ني سل مب نم  نك متي نأ سي مه  رل ]72)[القصثثص:)ال
كلثثة علثثى قثثدرته وعلثثى ممن آيات الله العظيمة الدا الجواب: ل أحد فهذا 
بي الرض بظلمثثه وإذا مشثث رحمته وعلمه وحكمته وقوته بينما الليل قد غ
مته عء، كثثذلك مثثن آيثثا مت الثثدنيا ضثثيا بح بب نصثث بشف هذا الغطاء فأ نبح قد ك مص بال
بران منثثذ مسثثي ممثثن آيثثة هثثذان الكوكبثثان ي بمهثثا  بظ الشمس والقمر ومثثا أع

مبهمثث بذن اللثثه بخرا ، يسثثيران علثثى نمثثطالخلقهم الله عز وجل إلى أن يأ
نت بد يعثث كن الشثثمس ب منه ول يتجاوزانه قال بعض العلماء: لو أ بيا كد واحد ل يتع
بعثثات، ولثثو مئ بدت الما بم ممن البرد وج بك الناس  عة واحدة لهل ترها شعر بق عن م
برة الله عثثز ند يق ممن الحر وهذا من  يض  نر مت ال بب عة واحدة لذا بر نع بلت ش بز أنها ن
نعثثد التثثام يب نرم العظيم له هذ ه الضثثاءة العظيمثثة مثث ع ال وجل، ةثم هذا الج
لر فثي ا بت أقثوى ن نر كع نعد التثام لثو أنثك سث يب وهذ ه الحرارة العظيمة م ع ال
ية حرها إلى ايش؟ وش تقثثدرون؟ مائثثة مثثتر ومثث ع نغت مساف بل الدنيا ما ب
مصل إلى هثثذ ه الدرجثثة وهثثذ ه بينثثك نس الحرارة  فقط ل أن ي بم مجد  ذلك ت

مجد هذا الحر، في أ يمه إل الله عز وجل وت يام الصيف ربماوبينها ما ل يعل
بأ المثثاء يغلثثي مثثن شثثدة الحثثرارة فثثي بعثثض قال لي بعضهم: ربمثثا بثثد
مظيثثم هثثذا عضثثا ع بمثثر أي مل على عظمة هذ ه الشثمس، الق يد المناطق مما ي



نعد م ع ذلك هثثو يب ممن  يء هذ ه الضاءة العظيمة  مضي يي نتلة  يك بكب ال نو بك القمر ال
صرا يتم لو كثثان حثثا ني ية الليل أرأ بنه آي تخن الرض ل بس يي تخن الجو ول  بس يي مرد ل  با
ممن رحمة الله عدا، لكن  كت ع باليوم؟ ل يمكن أب بم كت ع الناس بالليل كما يت بم أيت
ية الرض طثثوال أربثث ع بقثثى حثثرار عدا حثثتى ل تب عرا بثثار بله نو عز وجل أن جع

مبهم ومجيئهم.  ممهم وذها كر الناس في منا مق وعشرين ساعة وحتى يست


